Översättning från rumänska

Cum trebuie să procedați dvs. cei care sunteți născuți în 1941 sau mai devreme, pentru a
vă vaccina împotriva covid-19?
Vaccinarea Covid-19 se efectuează la centrul dvs. de sănătate (vårdcentral) și trebuie să informați dacă doriți să fiți
vaccinat. Acest lucru îl puteți face sunând la centrul de sănătate și urmând instrucțiunile telefonice. Centrul de
sănătate vă sună când vă vine rândul să vă vaccinați – însă acest lucru poate dura câteva săptămâni.
Data la care veți fi chemat se stabilește în funcție de disponibilitatea vaccinului și de vârsta dumneavoastră.
Respectăm ordinea de prioritate recomandată de Agenția de Sănătate Publică și îi vaccinăm mai întâi pe cei mai în
vârstă locuitori din regiunea Kronoberg. Toți cei care se înregistrează pentru a fi vaccinați vor fi contactați de către
centrul de sănătate și li se va oferi posibilitatea de a fi vaccinați. Dacă centrul de sănătate nu vă poate contacta
telefonic, vi se va trimite o programare. Vă rugăm să înțelegeți că poate dura ceva timp până când sunteți contactat
și vă cerem să aveți răbdare.

Aveți grijă la escrocherii
Regiunea Kronoberg nu vă solicită niciodată datele de conectare electronică sau datele bancare. Dacă vă sună
cineva și vă cere aceste informații, închideți telefonul și contactați poliția.

Călătorie fără infecții până la vaccinare
Dacă aveți un serviciu de transport sau dacă ați împlinit 85 de ani și nu vă puteți asigura transportul pe cont
propriu, puteți rezerva transport gratuit prin Regiunea Kronoberg.
•
•
•

Mai întâi vă faceți programare pentru vaccinare.
Apoi vă rezervați transportul, la nr. de telefon 0470-58 85 60, în zilele lucrătoare, între orele 7-19.
Transportul poate fi rezervat cu cel mult 14 zile înainte de ziua vaccinării și cel târziu la ora 12 cu o zi înainte
de vaccinare.

Important de știut înainte de vaccinarea covid-19
•
•
•
•
•
•
•

Vaccinul se administrează în două doze, la fiecare persoană. Doza 2 este programată la prima vaccinare.
Dacă nu puteți veni la programarea făcută, trebuie să vă reprogramați sau să vă anulați programarea, altfel
vi se va percepe o taxă pentru neprezentare.
Dacă aveți simptome de răceală, chiar și simptome ușoare, trebuie să vă reprogramați vaccinarea
Veniți la ora programată, pentru a evita să așteptați mult timp împreună cu alte persoane și păstrați
distanța față de ceilalți în timpul vizitei.
Purtați pe partea superioară a corpului haine care facilitează accesul la brațul superior.
Asigurați-vă că aveți la îndemână documentul dvs. de identitate.
În funcție de tipul de vaccin, poate fi necesar să așteptați 15 minute după vaccinare pentru monitorizare.
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